
Nasz znak: GK-1- 271.2.2011                                                             I owa dnia 2011.09.22

                                                                                Oferenci bior cy udzia
                                                                                W post powaniu przetargowym
                                                                                 w/g rozdzielnika

Sprawa: Zawiadomienia o wyborze  najkorzystniejszej oferty do post powania przetargowego
pn „Budowa placów zabaw w miejscowo ciach Borowe, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa

aga ska, Szczepanów, Konin aga ski oraz Wilkowisko w Gminie I owa.

Na podstawie art.92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówie  publicznych niniejszym zawiadamiam
wykonawców którzy  z yli oferty do w/w post powania o udzielenie zamówienia
publicznego og oszonego w Biuletynie Zamówie  Publicznych pod Numerem 226295-2011 z
dnia 24.08.2011r.

1. Wybrana zosta a oferta najkorzystniejsza wykonawcy MAGIC GARDEN Daniel
Gacek ul. Miele ska 27 88-170 Pako . Wykonawca z  wa  ofert  na cen
brutto 274.709,51 z . Uzyskuj c 500 punktów wg oceny i porównania ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiaj cy bra  pod uwag  zgodnie z og oszeniem i SIWZ jedno
kryterium „Najni sza cena brutto z VAT”.

Do w/w post powania wa  ofert  z  wykonawca SATERNUS Sp. z o.o. ul.
Ko ciuszki 63  41-503 Chorzów na cen  brutto 556.747,43 z . Uzyskuj c 245 punktów wg
oceny i porównania ofert.

2. adna oferta nie zosta a odrzucona, wszystkie oferty z one do post powania  o
udzielenie zamówienia zosta y uznane za wa ne.

3. W post powaniu nie wykluczono adnej oferty.
4. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówie  publicznych po up ywie 5 dni

od og oszenia niniejszego zawiadomienia zostanie zawarta umowa z wybranym
Wykonawc  na wykonanie zamówienia.

Wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu,  je eli ich interes prawny w
uzyskaniu zamówienia dozna  lub mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przys uguj rodki ochrony prawnej Dzia u
VI Ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2010r.,
Nr 113 poz.759 z pó n. zm.)
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